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   El grup va néixer a l’abril de 2015, arran de la celebració de la festa de Sant Jordi. Des de llavors, 
el projecte ha crescut i han recorregut molts d'espais oferint les seves cançons. Varen participar a la 
Nit de la Cultura de l’OCB amb l’estrena de la seva cançó “Entenem-nos per amor”, feta a partir 
de versicles “D’amic e amat”; a l'Encontre de joves poetes dels Països Cata- lans a Formentera; a 
festivals com Sa Riba Folk, entre molts d'altres llocs. La majoria de músiques són pròpies, tot i que 
també fan alguna versió de can- çons populars. La seva cançó “Obrirem per tancar”, que compta 
amb la col·laboració de Francesc Ribera “Titot”, entre d'altres, ha tengut una bona rebuda per part 
de la societat mallorquina, ha estat produïda en forma de vídeo per Ona Mediterrània i ha 
acompanyat la coneguda obra teatral “Por- reres 1936”. 

  L’estiu del 2017 varen presentar el seu primer treball d'estudi, anomenat “A les cales dels ulls”, 
en el qual es poden sentir tant lletres pròpies, com les veus d’altres poetes: Miquel Bauçà, Lucia 
Pietrelli, Maria-Mercè Marçal, Pau Vadell, Josep Palau i Fabre, Enric Casasses, Mireia Calafell, etc. 
En aquest disc l’oient pot gaudir d’una barreja de diferents estils musicals, com la bossa nova, 
el country, el swing i altres estils que ens recorden en certa manera a la cançó d’autor. 
“A les cales dels ulls” va acompanyat d'il·lustracions de Mireia Oliver, que plasmen visualment 
cinc de les cançons del disc. 
A principis del 2018 han participat a “Illes dins un disc”, un tribut a Tomeu Penya produït per 
IB3, amb la seva versió de “Havanera”, a la qual li han donat un to molt personal, amb ritmes llatins. 

Amb aquest nou projecte, Vers endins enviden per una proposta senzilla però sentida; una selecció 
de textos clars i accessibles que transporten els/les assistents dins un univers de paraules i sons que 
no deixen ningú indiferent. 

Vers endins
Glòria Julià Estelrich : Veu

Víctor Leiva : Guitarra Rítmica i Veu
Toni Duarte: Bateria

Joan Carles Vaquer: Guitarra Solista
Marc Grimalt : Baix

Aníbal Ferrer: Percussions

Un convit a gaudir dels sentits!

és un projecte músico-poètic de la mà de: 



Ens podeu escoltar aquí:

- Spotify:
https://open.spotify.com/artist/75zsw5mb8U1tr5V54D5JLq?auto-%20play=true&v=A
- Bandcamp: 
https://versendins.bandcamp.com/album/a-les-cales-dels-ulls-2
- “Havanera” de Tomeu Penya (Spotify): 
https://open.spotify.com/al- bum/614aqlFlgAaVSmlfmY47n0

Vídeos:

- Obrirem per tancar: https://www.youtube.com/watch?v=b7iliuy9V3I
- Entenem-nos per amor (fragment): https://www.you-
tube.com/watch?v=X82EsUCJvsE
- Participació en “Els entusiastes” en motiu del disc tribut a Tomeu Penya: 
https://www.youtube.com/watch?v=R4shdD36vFo

Necessitats tècniques:

-1x sm Beta58
-3x sm58
-Micro bombo
-Micro caixa
-Micro caixó flamenc - Micro ambiental bateria 
- Micro ambiental percussió - Micro Bongos 
- Dues línies guitarra
-Una línia baix
-Amplificador de baix - Amplificador de guitarra elèctrica - Cinc monitors
-Tres cadires sense braços

(Hi ha la possibilitat que la companyia aporti part de l'equip de so)

Durada
90min (aproximadament) (Espectacle per a tots els públics)


